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— 6.30 UUR ‘Voor de variatie word ik wakker 
in mijn eigen bed in Londen. Vorige week was ik in 

drie verschillende landen, eergisteren nog was ik voor 
48 uur in India, volgende week ga ik naar Barcelona en 

de week daarop naar Los Angeles. Ik reis dus veel voor 
mijn werk, maar waar ik ook ben: ik begin de dag met yoga-

oefeningen. Mijn matje gaat overal mee naartoe. Via Youtube 
volg ik lessen van Lesley Fightmaster. Ze heeft een fijne stem 

en geeft uitzonderlijk goed les. Na een half uurtje yoga doe ik een 
work-out van Mike Donavanik om echt wakker te worden. Het is 

een fijn begin van de dag: het geeft me het aangename gevoel dat 
ik in control ben.’ — 7.30 UUR ‘Ontbijt is een groene smoothie, een 

roerei en heel goede koffie. Koffie is van levensbelang voor mij; ik 
kan niet zonder en maal mijn bonen iedere ochtend vers.’ — 8.00 
UUR ‘Ik douche me snel, trek een jurk aan en een paar gympen – ze 
zijn een beetje afgetrapt, maar ik moet vandaag veel lopen. Hopelijk 
leidt mijn coole Alexander Wang-tas de aandacht een beetje af!’ — 
9.00 UUR ‘Mijn eerste afspraak is in onze nieuwe vestiging in Greek 
Street voor koffie met Sarah Maple, een jonge Britse beeldend kun-
stenaar met een islamitische achtergrond. Haar provocatieve, femi-
nistische werk bevindt zich op het snijpunt van ras en identiteit, heel 
interessant. Het zet je aan het denken. Ik ken Sarah al van het begin 
van haar carrière en zie mezelf als haar mentor. Ik adviseer haar, ik 
heb een tekst geschreven voor haar nieuwe expositie, ik breng 
haar werk waar ik kan onder de aandacht. Er zijn meer jonge 

vrouwelijke kunstenaars voor wie ik die mentorrol vervul. Het 
probleem met de kunstwereld is dat je het vak alleen in de 

praktijk kunt leren. Veel mensen in de kunstwereld komen 
uit bevoorrechte milieus, waardoor ze dankzij de juiste 

contacten hun weg wel vinden. Als vrouw uit de arbei-
dersklasse – ik ben de eerste van mijn familie die naar 

de universiteit ging – weet ik hoe moeilijk het kan 
zijn om ertussen te komen en voel ik de sterke 

drang om anderen die die aangeboren pri-
vileges ook niet hebben, te helpen waar 

ik kan.’ — 10.30 UUR ‘Even langs 
kantoor om te overleggen 

met mijn team. Ik 

ben verantwoordelijk voor de kunst in alle Soho Houses wereldwijd; 
ik zorg voor de acquisitie, de promotie en het behoud van de collec-
tie. Mijn team doet het zware werk: zij regelen de praktische zaken. 
Er valt veel te bespreken. We hebben een druk jaar achter de rug, 
want er waren veel nieuwe vestigingen. Het nieuwe Soho House in 
Amsterdam bijvoorbeeld was een groot project, waarvoor we maar 
liefst 400 kunstwerken nodig hadden. Net zoals vroeger Picasso 
met kunstwerken zijn hotelrekeningen betaalde, zo bieden wij 
kunstenaars een lidmaatschap van Soho House en bepaalde 
voordelen aan voor hun werk. We hebben geluk: kunstenaars 
vinden het vaak een eer om zich aan ons te verbinden. In 
Amsterdam gaf Amie Dicke, die ik zeer bewonder, ons bij-
voorbeeld een werk dat ze nooit eerder had willen afstaan, 
maar waarvoor ze Soho House de perfecte plaats vond. 
Op zulke momenten besef ik nog eens extra hoe bij-
zonder mijn baan is.’ — 13.00 UUR ‘Voor lunch 
heb ik afgesproken in ons White City House, 
het voormalige BBC-hoofdkwartier, met 
Zoë Buckman, een Britse fotograaf die 
tegenwoordig in New York woont 
en die iets maakt voor het 
Soho House in LA 

24 UUR MET

KATE BRYAN
Kunsthistorica Kate Bryan (36) is hoofd 

collecties voor alle Soho Houses, een club 
voor leden uit de creatieve industrie.

tekst LIDDIE AUSTIN

‘Omdat de kunstwereld nog zo door 
mannen wordt gedomineerd, voel 
ik het als mijn verantwoordelijkheid 
om jonge vrouwelijke kunstenaars 
te promoten’
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dat we vol- 
gend jaar openen. 

Ik leid haar rond, laat 
haar alle kunst zien en daarna 

gaan we naar het restaurant om te 
lunchen en bij te praten. Ik ben enthou-

siast over de kaart hier, met veel bijzon-
dere, gezonde salades waar Zoë en ik allebei 

dol op zijn. Omdat de kunstwereld nog zo door 
mannen wordt gedomineerd, voel ik het als mijn 

verantwoordelijkheid om jonge vrouwelijke kun-
stenaars te promoten. Het past bovendien bij Soho 

House, dat is opgericht als een genderneutrale club. 
We zijn er trots op evenveel mannelijke als vrouwelijke 

leden te hebben. Het is belangrijk dat dit evenwicht 
wordt weerspiegeld in onze collectie.’ — 15.00 UUR 
‘Ik pak de metro om op studiobezoek te gaan bij kunst-
schilder Charming Baker. Dat is een van de allerleukste 
kanten van mijn werk: dat ik kunstenaars van dichtbij 
aan het werk kan zien. Bij Soho House gaat het niet over 
commercie, maar over beschermheerschap en ondersteu-
ning, en daarbij hoort dat je een relatie opbouwt met 
kunstenaars. Ik houd van de manier waarop zij naar 
het leven kijken. Charming heeft binnenkort een grote 
expositie en ik mag zijn nieuwe werk nu al bekijken. 

Ik heb geen idee van wat me te wachten staat – hij 
heeft de afgelopen maanden als een kluizenaar 

gewerkt –, maar ik word blij van wat ik zie. Er 
zitten ook een aantal prachtige bronzen bij. 

Dat komt goed uit, want ik wil onze col-
lectie met beeldhouwwerken uitbreiden.’ 

— 18.00 UUR ‘Gauw door naar 
Charlie Smith London, een gale-

rie in Shoreditch. Als ik in 
de stad ben, probeer 

ik vaak een 

opening x 
van een tentoon-
stelling mee te pikken, 
ook om wat bekenden te kun-
nen spreken. Vandaag bezoek ik de 
nieuwe expositie van Hugh Mendes. 
Hij heeft portretten geschilderd van 
beroemdheden als Frida Kahlo en Henri 
Matisse. Ik vind het prachtig, want ik houd  
van kunstgeschiedenis én van de manier waarop  
Mendes in de stijl van zijn subjecten schildert.’  
— 20.00 UUR ‘In de kunstwereld kun je je verlie-
zen in feestjes en drank, maar ik weet me los te ruk-
ken en ga naar huis om samen met mijn man te eten 
en de dag door te nemen. Hij heeft een lekkere salade 
gemaakt. Hij is personal trainer, maar hij is gelukkig ook 
een kunstliefhebber. Anders zou het niet werken tussen 
ons, want ik ben nogal geobsedeerd!’ — 21.30 UUR ‘Als 
ik niet op reis ben of een professionele verplichting heb 
– maar zelfs dan – probeer ik vroeg naar bed te gaan. 
Voordat ik ga slapen lees ik altijd nog wat. Ik heb nu een 
heerlijk boek te pakken: de memoires van Françoise 
Gilot over haar leven met Picasso. In mijn vrije tijd ben 
ik bezig met een boek over kunstenaarskoppels. Denk: 
Jackson Pollock en Lee Krasner, Pablo Picasso en 
Françoise Gilot dus. Door voor de invalshoek van 
de liefde te kiezen hoop ik een groter publiek voor 
kunst te kunnen interesseren. Dat is altijd mijn 
missie. Het boek is bijna af, en hoe leuk het 
ook was dat is maar goed ook, want het 
afgelopen jaar heb ik door het schrijven 
in de weekeindes nauwelijks een soci-
aal leven gehad.’ — 22.15 UUR 
‘Het licht moet nu echt uit. 
Heerlijk, mijn eigen 
bed…’ ●
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